W E R K G R O E P VOOR
VOGE L EN NATUURBESCHERMI NG
M ID DEN-BRABANT

november

1ö » diging..
livergadering vwg dinsdag 25 november 1986 aanvang 20.00 u.
aanvang 20.00u
boerderij De Schaapjes, Haaren.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Notulen vorige vergadering
Ingekomen/Uitgegane stukken
Bosuilentelling/overige tellingen
Verslag vogelkijkdag
Nestkasten/Landschapsbeheer
Uiteenzetting archief vogelwerkgroep door Arno
Vogelgeluiden (kwis)

1986

VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING
VAN MAANDAG 27 OKTOBER

1986

Aanwezig: Gerard van Iersel, Frans Post, Nico Hilgers
Frans v.d.Oetelaar, Jean-Paul Ongenae, Lineke Aangenent,
Ciska v. Laarhoven, Marianne v.d.Groen, Joop v.d. Groen,
Arno Braam, Riet Potten, Niels, Ron.Smulders.
Ingek.:

Brabant Natuurlijk (BMF)

Tellingen:
Zandgatentelling: De meeste afgravingen liggen in de om
geving van Tilburg. Abcoven, Katsbogte,en Blauwe Meer,
worden wekelijks gezocht.(de opzet is minstens 2 maal
per maand). Watervogels op en rond de plassen worden
geteld. In de broedtijd worden alle soorten die in de
direkte omgeving van de plassen nestelen genoteerd.
De bedoeling is om de ontwikkelingen van nieuw ont
stane plassen bij te houden en te vergelijken met de
oudere plassen.
Bosuilentelling: Opzet is het tellen vanaf telpunten en
dus niet zoals in het verleden, het gehele gebied te
doorkruisen. Per telpunt wordt 10 minuten waargenomen.
Bij herhaling van de telling kunnen fluktuaties zicht
baar worden. Twee telperiodes per jaar, febr./mrt en
nov./dec. Frans Post zal bandjes meebrengen en een
kaart met de verdeling van telgebieden. Tellen in
groepjes van twee.
Steenuilen: Er zijn 30 kasten beschikbaar. De inventarisastie moet worden voortgezet. Vanuit een cetraal punt
worden de gebieden per fiets doorkruixt. Na de telling
wordt de balans opgemaakt.
Sovondag:
Wordt gehouden in de Reehorst te Ede op 29 nov. Begint
om 9.45 u.

Lezingen over Vogeltrek en Trekvogels door R.Kwak en Van
Dijk, de Koolmees door Van Balen van het 100., het agra
rische gebied door Bezzel van het Duitse Instituur voor
Ornithologie.
Rondvraag:
Frans: Kwak en Van Dijk vragen gegevens over
broedgevallen in de regio van Ijsvogels. Waar en wanneer.

GVD

MEDEDELINGEN:

* Bekentellingen
Er zijn tijdens deze telling in oktober 2 Ruigpootbuizerds waargenomen
in ons werkgebied.
* Kraanvogels
Twee waarnemingen werden de afgelopen weken van deze vogels gedaan:
1 ex. nabij vliegveld Gilze-Rijen en 1 ex. in de gem. Berkel-Enschot.
Wees de komende weken alert op overtrekkende Kraanvogels. Tot ver in dec.
trekken ze door. Waarnemingen van pleistende Kraanvogels onmiddelijk
doorbellen naar (013) 333484 of (013) 363086.
* Er zijn al op verschillende plaatsen overtrekkende ganzen (Kol- en
Rietgans) waargenomen. Verder een Rode Wouw nabij de KI. Oisterw. Hei
en een Roodpootvalk op de Rielse Heide.

DATA
23 en 24 november

excursie Kampina (zie inlegvel)

za.

29 november

Sovondag in Ede

ma.

8

archiefavond bij Arno Braam

wo.

17 december

bestuursvergdering

vr.

19 december

Ad van Poppel trouwt

zo.

21 december

excursie naar de Kil van Hurwenen

zo.

28 december

simultaantelling ganzen (voorstel)

december

